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Aan de leden van de
Belgische gemeenschap in
Griekenland en in Cyprus
—

Mevrouw, Mijnheer,
Beste landgenoot,
Sta mij toe om U allereerst mijn beste wensen
voor dit nieuwe jaar over te maken, namens
mezelf maar ook namens het hele
ambassadeteam. Zoals men hier in Griekenland
zegt : Kali Chronia !
Het optimaliseren van de dienstverlening aan de
leden van de Belgische gemeenschap is voor
mezelf en voor mijn medewerkers een constante
zorg.  Vanuit dit oogpunt begint 2018 onder
uitstekende omstandigheden.
De FOD Buitenlandse Zaken in Brussel heeft aan
deze Ambassade de toezending van een Mobile
Kit beloofd voor de lente. Gevolg : één keer per
jaar zal een vertegenwoordiger van de Ambassade
de belangrijkste steden van Griekenland en
Cyprus aandoen om over te gaan tot de registratie
van de biometrische gegevens van diegenen die
tijdens het jaar een nieuw paspoort nodig hebben.
Deze Mobile Kit-zendingen, die zo spoedig
mogelijk na de ontvangst van het apparaat
zullen beginnen, zullen het onze burgers mogelijk
maken een nieuw paspoort aan te vragen zonder
zich persoonlijk naar Athene te moeten
begeven.  De agenda van de Mobile Kit-zendingen
zal  op de website van de Ambassade worden
gepubliceerd.
Verder leest U in deze nieuwsbrief dat de
consulaire dienst van deze Ambassade binnenkort
zal worden uitgerust met nieuwe apparatuur voor
een meer efficiënte en snellere verwerking van de
aanvragen voor elektronische identiteitskaarten (e-
ID of Kids-ID) evenals voor de opvraging van
codes en elektronische attesten  (wat tot nu toe
onmogelijk was).
De beschikbaarheid van voormelde nieuwe
hulpmiddelen, zal het de Ambassade toelaten
haar dienstenverlening verder te verbeteren en
nog beter tegemoet te komen aan de
behoeften van de in Griekenland en Cyprus
wonende Belgen.
Ik wens u veel leesgenot en een uitstekend jaar
2018,
Met vriendelijke groeten,
Luc Liebaut
Ambassadeur

WAT TE DOEN BIJ EEN
OVERLIJDEN ?
—

Ingeval een naaste komt te overlijden buiten een
zorginstelling dient onverwijld de plaatselijke
politie op de hoogte te worden gebracht.
Indien de overledene aangesloten is bij een
mutualiteit in België (of in een ander land) of
houder is van een geldige reisverzekering voor
medische kosten en repatriëring, dient zo snel
mogelijk contact opgenomen te worden met de
alarmcentrale (telefoonnr. is meestal terug te
vinden op de verzekeringskaart of
verzekeringspolis) van de instelling in kwestie.
De naaste familieleden in Griekenland, Cyprus of
in België dienen eveneens zo snel mogelijk op de
hoogte te worden gebracht en een beslissing te
nemen m.b.t. de uitvaartwijze (repatriëring van het
stoffelijk overschot of van de urne, begrafenis ter
plaatse, crematie met uitstrooiing van de assen
ter plaatse).
De Ambassade van België in Athene dient
eveneens zo spoedig mogelijk te worden ingelicht
(buiten de openingsuren kan de wachtdienst
worden bereikt). Gelieve de volgende informatie te
verstrekken aan de Ambassade:
1. Naam, voornaam, geboorteplaats en
geboortedatum, plaats en datum van overlijden,
oorzaak van het overlijden;
2. Naam, voornaam, verwantschapsgraad,
contactgegevens (gsm-nummer) van
persoon/personen die de overledene
vergezelde(n);
3. Naam en contactgegevens van de inrichting
waar het stoffelijk overschot zich bevindt en
contactgegevens van een verantwoordelijke;
4. Verdere inlichtingen bijvoorbeeld in verband met
een eventuele (reis)verzekering, mutualiteit,
kredietkaarten, persoonlijke bezittingen, familie of
contactpersonen ter plaatse.

 
 

'HALLO OUDERS' VAN DE
KIDS-ID
—

Sinds 1 oktober 2015 kunnen de ouders van een
Belgisch kind dat jonger is dan 12 jaar en
ingeschreven is in het bevolkingsregister van een
Belgische Ambassade of Consulaat, een
elektronische identiteitskaart voor dit kind
aanvragen nl. de Kids-ID.
Deze Kids-ID vermeldt een telefoonnummer (+32
78 150350) dat 24u/24 en 7d/7 bereikbaar is.
Wanneer een kind verloren gelopen is en in het
bezit is van zijn Kids ID, kan éénieder die het
vindt gemakkelijk zijn ouders of naaste
familieleden verwittigen via een bestand van
telefoonnummers die door de ouders werden
opgegeven. Om dit bestand te activeren of voor
meer informatie: www.halloouders.be

Sluiting Ereconsulaat Kreta
—

Sinds 15 november is het Ereconsulaat in
Heraklion gesloten. 
Alle aanvragen dienen voorlopig naar de
Ambassade in Athene verstuurd te worden.
Wij danken onze Ereconsul Dhr. Yves
Maebe voor zijn samenwerking tijdens de
voorbije 11 jaren. Dhr. Maebe heeft zijn
functie steeds zeer plichtsbewust en met
zeer veel toewijding uitgeoefend. De
procedure tot aanstelling van een vervanger
voor Dhr. Maebe werd ingezet.  De nieuwe
Ereconsul zou idealiter in juni 2018 moeten
aantreden.

VERSNELDE PROCEDURE
VOOR DE AANVRAAG VAN
IDENTITEITSKAARTEN EN
OPVRAGING VAN ATTESTEN
—

In de komende weken zal de Belgische
Ambassade in Athene worden uitgerust met een
nieuwe software waarmee enerzijds aanvragen
voor identiteitskaarten (eID en Kids-ID) sneller
behandeld kunnen worden en anderzijds de codes
en elektronische attesten van deze kaarten
kunnen worden opgevraagd.
Hiervoor zullen nieuwe aanvraagformulieren
worden aangewend, die u kan terugvinden op :
Aanvraag e-ID en Kids-ID
De consulaire diensten zullen na de installatie van
de nieuwe software de oude aanvraagformulieren
niet meer aanvaarden.
Meer informatie over de opvraging van
elektronische codes en attesten is beschikbaar op
:
https://eid.belgium.be/nl

RIJBEWIJS
—

Gelieve te noteren dat de Belgische Ambassade
in Athene geen rechtsbevoegdheid bezit inzake
rijbewijzen.
In geval van verlies of diefstal van een Belgisch
rijbewijs, kan een duplicaat van dit document
worden verkregen in de laatste Belgische
gemeente waar de houder van het rijbewijs was
geregistreerd, op voorwaarde dat men
ingeschreven is in het consulaire
bevolkingsregister van een Belgische Ambassade
of Consulaat, en op vertoon van een sinds minder
dan 6 maanden uitgegeven inschrijvingsattest of
van de identiteitskaart voor Belgen die in het
buitenland verblijven, evenals een gelegaliseerde
verklaring van verlies of diefstal opgemaakt door
de bevoegde plaatselijke autoriteiten. Voor meer
informatie:
nieuw rijbewijs
Indien u een plaatselijk rijbewijs (Grieks of
Cypriotisch) wenst te verkrijgen, dient u contact
op te nemen met de relevante plaatselijke
autoriteiten:
-  Griekse Ministerie van Vervoer
-  Cypriotische Ministerie van Vervoer

HOE BEKOMT MEN EEN
LEVENSBEWIJS ?
—

Om het voorgedrukte formulier van de
pensioeninstelling te laten legaliseren of af te
stempelen, heeft de aanvrager drie mogelijkheden:
- zich persoonlijk aanmelden bij een lokale
overheid in Griekenland of Cyprus (politie,
gemeente, ...), bij de diensten van de Ambassade
in Athene of bij een Ereconsulaat. In ieder geval
zal een identiteitsbewijs moeten worden
voorgelegd.
- een medisch attest van een erkende arts per fax
of e-mail sturen naar de consulaire afdeling van de
Belgische ambassade in Athene, vergezeld van
een afschrift van de identiteitskaart en het door
het pensioenfonds verzonden formulier.
- een foto van de aanvrager met een krant van de
dag (de datum van de krant moet leesbaar zijn),
waaruit blijkt dat de persoon op die dag nog in
leven is, per fax of e-mail verzenden naar de
consulaire afdeling van de Belgische Ambassade
in Athene, vergezeld van een afschrift van de
identiteitskaart en van het formulier van het
pensioenfonds.
Opgelet
1 ° in de twee laatste gevallen wordt de datum
van het medisch attest of de datum van de krant
vermeld op het formulier bestemd voor het
pensioenfonds.
2 ° de levensbewijzen worden enkel gelegaliseerd
of afgestempeld door de diensten van de
Ambassade of door een Ereconsulaat indien de
betrokkene de Belgische nationaliteit bezit.

MIJN ELECTRONISCH
DOSSIER
—

Met uw electronische identiteitskaart (e-ID) krijgt u
online toegang tot al uw gegevens die zijn
opgenomen in het Rijksregister.
Op de website MIJN DOSSIER kan iedere
Belgische burger onder andere:

zijn/haar in het Rijksregister geregistreerde
gegevens nakijken,
fouten signaleren,
zijn/haar contactgegevens meedelen,
controleren welke instanties zijn/haar
persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben
tijdens de voorbije zes maanden,
elektronische attesten downloaden of
afdrukken, waar hij/zij zich ook bevindt.

Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld met behulp
van uw e-ID elektronische attesten te downloaden
in het Nederlands, Frans of Duits. Ze worden
onmiddellijk op het scherm weergegeven, kunnen
worden afgedrukt en opgeslagen als een PDF-
document met een digitaal certificaat van
authenticiteit van de FOD Binnenlandse Zaken.
Ze kunnen ook als bijlage van een e-mail worden
verzonden.
Als eerste stap in een proces van administratieve
vereenvoudiging is voorzichtigheid echter
aangewezen bij het gebruik van deze attesten. In
het buitenland is het helemaal niet zeker
dat attesten onder deze vorm zullen worden
aanvaard. Het document bevat inderdaad geen
handtekening en kan niet worden gelegaliseerd;
taalproblemen kunnen ook optreden. Wat betreft
het gebruik ervan in België, is het aangewezen
eerst te informeren bij de bestemmeling over het
al dan niet aanvaarden ervan (voorbeeld van een
mogelijke toepassing: bewijs van verblijf / adres
voor een Belgische bank). De attesten verkregen
via "Mijn dossier" bevatten de digitale stempel
van het Rijksregister en hebben volgens de FOD
Binnenlandse Zaken dezelfde juridische waarde
als de attesten die door een gemeente worden
uitgegeven. We raden aan de digitale versie te
gebruiken, omdat enkel in deze vorm de
geldigheid van de attesten kan worden nagegaan.
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